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Regulátory nastavitelné zkratovací  propojkou,  pákou vysílaèe 
i kartou MDPG14

Velmi jemné øízení a rozbìh motoru

Napájení Ni-Cd, Ni-MH, Li-Pol, Li-lon, Li-Fe (A123), Pb

HARD BEC
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- Vypnìte regulátor vypínaèem (zapnutí je oznaèeno èervenou 
znaèkou). Pøipojte 

 
- Pokud používáte pro napájení pøijímaèe a serv jiné napájení než z 

BEC, vysuòte prostøední pin s èerveným vodièem z konektoru 
typu JR a zaizolujte jej. 

- Pokud nepoužíváte vypínaè, odstøihnìte jej u obalu regulátoru. 
Vývody z regulátoru nechte rozpojené a zaizolujte je bužírkou 
(regulátor a BEC se zapíná rozpojením kontaktù vypínaèe - 
spolehlivé øešení).

konektor JR ovládacího kabelu regulátoru do 
kanálu regulace motoru na RC pøijímaèi.

- Pøipojte regulátor k motoru (pøipájením nebo pomocí konektorù).
- Pozor, na motoru nesmí být pøipojena žádná dioda.
- Na napájecí vývody regulátoru pøipevnìte protikusy konektorù k 

používanému akumulátoru. Èervený vodiè pøipojte ke kladnému 
(+) a èerný k zápornému (-) pólu akumulátoru. Doporuèujeme 
použít dutinku a kolík, aby se zabránilo pøípadnému pøepólování.

- Konektorování a pájení všech spojù provádìjte velmi peèlivì, aby 
byl pøechodový odpor co nejmenší. Spoje dobøe zaizolujte napø. 

Pulzy od vysílaèe
+5V (napìtí od BEC)
GND (záporný pól)

Zaizolovat

Lehkým pozvednutím
západky nad kontaktem a tahem kabelu odpojíte napájení BEC

MD18-36-54DCR   NÁVOD K POUŽITÍ

Obousmìrné DC regulátory pro

Auta / Lodì / rychlé Èluny

MD18-36-54DCR   NÁVOD K POUŽITÍ

Návod k použití:

vhodné i pro motory s pøevodovkou

MD18DCRS
MD36DCRS
MD54DCRS
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Vyhrazujeme si právo na zmìny bez upozornìní uživatele. 1

MD18-36-54DC  NÁVOD K POUŽITÍ

Dìkujeme Vám,

že jste se rozhodli pro náš zdokonalený regulátor MDxxDCRS. 
Pøejeme Vám mnoho radostných zážitkù s Vašimi modely. 
Budeme rádi za všechny Vaše poznatky, zkušenosti a návrhy.

Váš DSYS team

Popis regulátoru

- Regulátor je urèený pro obousmìrné i jednosmìrné øízení otáèek 
stejnosmìrných komutátorových motorù v mini modelech aut, 
lodí, rychlých èlunù, ponorek, traktorù, tankù a mechanických 
strojù napájených pouze z akumulátorù Li-Ion, Li-Pol, Li-Fe 
(A123), NiCd, NiMH, Pb. Je zakázáno používat jiné zdroje 
(sí�ové)!

- Regulátor je pøipraven k provozu a není nutné jej programovat, 
vyhovují-li Vám výrobcem nastavené parametry regulátoru (viz 
tab. Str.6).

- Parametry mùžete kdykoli pøenastavit ruènì pomocí páky 
vysílaèe, nebo programátorem MDPG14 (viz www.dsys.cz).

- Regulátor je chránìn systémem bezpeènostních ochran viz. Str.7 
(Multi Protection System), které snižují riziko poškození 
regulátoru, akumulátorù a motoru.

 

- Souèástky regulátoru jsou chránìny speciálním lakem snižujícím 
vliv klimatických zmìn, vlhkosti a mechanických otøesù a 
zaruèujícím jejich vysokou životnost a spolehlivost.

- Regulátor vyniká jednoduchou obsluhou, vysokým uživatelským 
komfortem, malými rozmìry a nízkou hmotností.

- Obvod HARD BEC poskytuje stabilizované napájení pro pøijímaè 
a serva.

dodanou tepelnì smrštitelnou bužírkou. Všechny kabely zajistìte 
tak, aby nedošlo k jejich utržení a pøípadnému zkratování.

-

- Regulátor umístìte v modelu tak aby bylo zajištìno chlazení 
proudícím vzduchem, dùležité je zajistit nejen pøívod ale i odvod 
vzduchu (napø. otvory v modelu). Potøebujete-li zajistit vìtší odvod 
tepla, tak na oznaèenou stranu regulátoru pøipevnìte (lepidlem, 
páskou apod.) hliníkový (mìdìný) chladiè.

- Pøijímaè s anténou umístìte nejménì 3cm od motoru, regulátoru a 
všech kovových nebo uhlíkových èástí.

Vývody urèené pro pøipojení k akumulátorùm mùžete prodloužit 
maximálnì na délku 25cm, pøi delším pøipojení pøipojte na 
každých 30cm kabelu kondenzátor C4 low ESR 330µF. 

Nastavení regulátoru 

1) Bez programování: 
Provoz se zkratovací propojkou 
(jumperem) v K1. Nastavte pøed 
pøipojením napájecího napìtí 
(nastavení propojkou je èteno 
pouze pøi pøipojení akumulátorù 
(bezpeèné øešení - v pøípadì, že by 
propojka bìhem provozu vypadla, tak již nezmìní vlastnosti). V 
tìchto režimech mùžete použít jakýkoli povolený typ a poèet 
èlánkù akumulátorù. K vypnutí dojde až pøi 70% poèáteèního 
startovacího napìtí. Používejte pro èerstvì nabité akumulátory.

- Auto L (Car L). Vlastnosti. Akumulátor: automat, Uo: 70%, 
Akcelerace: 2s (L), Brzda: žádná, Brzda A: jemná, Páka: lineární, 
Vùle neutrálu: støední, Výkon vpøed/vzad: 100%.

- Auto H (Car H) Vlastnosti. Akumulátor: automat, Uo: 70%, 
Akcelerace: 0,5s (H), Brzda: žádná, Brzda A: jemná, Páka: 
lineární, Vùle neutrálu: støední, Výkon vpøed/vzad: 100%.

- Loï L (Boat L). Vlastnosti. Akumulátor: automat, Uo: 70%, 
Akcelerace: 4s (L), Brzda: ostrá, Brzda A: jemná, Páka: lineární, 
Vùle neutrálu: støední, Výkon vpøed/vzad: 100%.

- Loï H (Boat H). Vlastnosti. Akumulátor: automat, Uo: 70%, 
Akcelerace: 1s (H), Brzda: ostrá, Brzda A: jemná, Páka: lineární, 
Vùle neutrálu: støední, Výkon vpøed/vzad: 100%.

(jednoduše jumperem)
"L" oznaèuje pomalou akceleraci, "H" rychlou akceleraci.  

Konektor
K1

Zkratovací
propojka

Car L
Car H

Boat L
Boat H
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2) Programováním : (pøi programování ani pøi provozu nesmí být v 
konektoru K1 vložena propojka) 

Doporuèujeme pro optimální øízení výkonu nejdøíve naprogramovat 
regulátoru všechny vlastnosti (viz. Programování regulátoru).
- Pøi programování pomocí páky vysílaèe postupujte podle 

blokového schématu na str.5. Udìláte-li bìhem programování 
chybu nebo budete-li chtít zaèít znovu, odpojte regulátor od 
napájení na nejménì 2 sekundy a zaènìte v klidu znovu od 
zaèátku. Bìhem programování nejste nijak èasovì omezeni. 
Postupnì nastavte parametry, které potøebujete a nechcete-li 
upravovat zbývající parametry, programování mùžete ukonèit.

- Po programování nezapomeòte vše nejdøíve pøed jízdou - 
plavbou vyzkoušet. 

Rychlé nastavení pùvodních pøednastavených hodnot 
od výrobce 

(vèetnì standardních výchylek páky vysílaèe)

 

- Zapnìte vysílaè, nastavte páku na maximum.

- Pøipojte akumulátory. Regulátor 4x dvojitì pípne. Èekejte 10s na 
4x krátké pípnutí, které potvrdí maximum.

 - Pøesuòte páku do 5s na støed (neutrál) a poèkejte na pípnutí.

- Pøesuòte páku na maximum a poèkejte na pípnutí. Pøesuòte 
páku na minimum a poèkejte na pípnutí.

- Odpojte napájení.

- Pøednastavené hodnoty od výrobce jsou nastaveny

- Standardní výchylky páky jsou nastaveny na: Minimum 1,2ms, 
Neutrál 1,5ms, Maximum1,8ms.

Páku do
minima,
èekat na 
píp + blik.

Páku do minima                           (èekat na krátké píp + blik).

Kolikrát je páka pøesunuta z min do max, taková je vybraná
hodnota (pokud chcete napø. vybrat 3. hodnotu, tak 3x 
pøesuòte páku z min do max a hodnotu uložte).

Páku do 
Neutrál, èekat
na píp
+ blik.

5s naZapnout
reg., 4x dvojité
píp. Èekat 10s,
4x píp + blik.

Pøipojit
akumulátor.
Motor pípá, 
LED bliká.

Programování regulátoru
V režimu s propojkou v K1 lze naprogramovat pouze výchylky páky!

Výchylky páky jsou uloženy. 
Pokud jste chtìli nastavit pouze výchylky, 
tak odpojte napájení.
Jinak pokraèujte v nastavení hodnoty v par.1.

Pro vybrání
hodnoty parametru
pøesuòte páku z min          do max

ULOŽIT hodnotu.
Ponechte páku v max po dobu 2s (dlouhé píp + dlouhé blik). 
Po uložení se posouváte do následujícího parametru.
 

(krátce èekat na
krátké píp + blik)

Nastavte postupnì další hodnoty v jednotlivých parametrech. 

Pokud nedodržíte postup, pøejde regulátor do stavu vypnutí a bude
pípat a blikat LED, pak odpojte akumulátory a zaènìte znovu.

Programování ukonèete odpojením napájení.
 Uložené hodnoty zùstávají v regulátoru i po odpojení napájení.

Zapnìte vysílaè,
nastavte 
páku na
maximum.

Popis jednotlivých parametrù
Par.1 Model: Rychlý Èlun - jednosmìrná regulace z minimální do 

maximální polohy páky. Auto a loï/auto obousmìrná regulace. 

 .

Par.3 Volba omezovacího napìtí (Uo) na èlánek akumulátoru pro 
omezování a vypnutí výkonu. Vyberte hodnotu podle typu 
akumulátoru (v par.2). Zajistí se tak zbytková energie pro návrat a 
ochrana akumulátorù pøed úplným vybitím a znièením (viz. 

V 
režimu auto a pøi použití brzdy "zpìt" je možné ihned po zastavení 
motoru zmìnit smìr otáèení z neutrálu. Pøi zastavení motoru z 
neutrálu bez brzdìní je doba aktivace opaèného smìru 0,5s. 
Pøechod ze zpìtného chodu do chodu vpøed je plynulý. V režimu 
loï/auto je pøechod plynulý z chodu vpøed na chod vzad a 
naopak. Režim "Loï/auto" mùžete použít i pro øízení auta

Par. 2 Nastavení typu akumulátorù. Pro typ Li-xx vyberte správný 
poèet èlánkù. Poèet èlánkù Ni-Cd/Ni-MH se nastavuje 
automaticky. Nastavením "automat" (vhodné pro vìtšinu typù 
akumulátorù) regulátor po pøipojení akumulátorù zmìøí poèáteèní 
napìtí a pøi snížení tohoto napìtí na 70% snižuje výkon až do 
vypnutí øízení (Uo - Li-Pol / Ion = 2,95V, Uo - Ni-Cd / Ni-MH = 0,88V 
pøi nabitých akumulátorech). Pro akumulátor Pb vyberte Ni-xx,Pb.

Nastavení regulátoru
Zmìòte vlastnosti tak, aby øízení bylo podle Vašich požadavkù.

 

 
 

 
 

P.                Hodnota1 Hodnota 2 Hodnota 3 Hodnota 4
1 Model
 2 Akumulátor
3 Uo

Uo
 4 Akc.

Akc.
5 Brzda
6 Brzda A
 7 Páka
 8 Vùle neutrálu
 9 Výkon vpøed
10 Výkon vzad

 Auto Èlun
Ni-Xx, Pb 2-3 Li-Xx 4 Li-Xx

 Ni-XX; 0,7V 1,0V; 
Li-Xx 2,9V 3,2V 2,4V Li-Fe 

auto/èlun 2s 1s 0,2s
4s 2s 0,5s  

 žádná jemná støední
 žádná støední ostrá

logaritmická exponen.
malá velká nejvìtší

80% 60% 40%
70% 40% 0%

 jsou oznaèeny naprogramované hodnoty od výrobce.

Loï / Auto
Automat

0,84V
3,0V

0,5s
1s

ostrá
jemná

lineární
støední

100%
100%

Tuènì

Pb 5/10V Pb

Loï

ochrana akumulátorù str.8). 

Pøíliš vysoké Uo= 
kratší èas chodu motoru, ale nejvyšší možný poèet nabití 
akumulátoru. Pøíliš nízké Uo= delší èas chodu, ale snižuje se 
možný poèet nabití akumulátorù.

Par.4 Akcelerace: Doba rozbìhu motoru z min. otáèek na 
maximum (rozdílné pro auto/èlun a loï). Doporuèujeme 0,2-0,5s 
pro malá a 1-2s pro velká auta, 2s pro velmi kluzký, 1s pro kluzký, 
0,5 pro normální a 0,2s pro bìžné až drsné povrchy vozovky. 0,5-
1s pro lehké a rychlé a 2-4s pro velké a tìžké lodì (èím vìtší lodní 
šroub, tím delší èas). Pøi poklesech napìtí akumulátorù k mezi 
omezovacího napìtí je akcelerace doèasnì omezena.

Par.5 Brzda (základní): brzdný úèinek pøi maximální zpìtné 
výchylce páky. V režimu loï je zpomalení urèeno nastavením 
zpìtné výchylky páky s plynulým pøechodem z chodu vpøed na 
vzad a naopak. Jemná brzda je vhodná u auta pro kluzké povrchy, 
støední pro drsné povrchy, ostrá - ofenzivní kontrola modelu.
Pozor: prudké brzdìní z vysokých otáèek mùže znièit regulátor 
(záleží na motoru, stavu akumulátoru, vodièích, hmotnosti modelu).

Par.6 Brzda A: Automatická pasivní brzda se uplatòuje pøi výchylce 
páky v neutrálu. Je vhodná pro rychlejší jízdu zatáèkou. 
Neovlivòuje základní brzdu nastavenou v Par.5.

Par.7 Páka: Lineární - rovnomìrné øízení. Logaritmická - jemné 
øízení kolem maxima plynu (optimální u 3/4 plného plynu). 
Exponenciální - jemné øízením kolem minima, vhodné pro zvláš� 
kluzký povrch, terénní jízdu (optimální u 1/4 plného plynu).

Par.8 Vùle neutrálu: oblast necitlivosti páky v oblasti neutrálu v 
režimu  Auto / Loï a v minimální poloze páky v režimu rychlý Èlun.

Par. 9 Výkon vpøed: hodnota výkonu pøi maximální výchylce páky.
Par. 10 Výkon vzad: hodnota výkonu pøi minimální výchylce páky.

Provoz regulátoru
Pøed spuštìním regulátoru zkontrolujte nastavení, propojení, poèet 

èlánkù akumulátorù, pøipojení vhodného motoru a jeho zátìž.
Regulátor má z výroby pøednastavené výchylky páky vysílaèe na: 
Minimum 1,2ms, Maximum1,8ms. Dojde-li k jejich pøekroèení, je 
regulaèní oblast automaticky roztažena.

Pro akumulátor  vyberte hodnotu 
. Typ 6V nebo 12V se nastaví automaticky. Hodnotu Uo: 

2,4V použijte pouze pro typ Li-Fe (A123)! 

Pb
5/10V
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Start: 1) Zapnout vysílaè, pøesunout páku vysílaèe do neutrálu.
2) Pøipojit napájení, zapnout vypínaèem regulátor. Motor 
  4xdvojitì a 1x dlouze pípne - bezpeènostní upozornìní.
3) Nyní je model pøipraven ke startu. 

Stop: 1) Pøesunout páku do neutrálu, poèkat na zastavení motoru.
2) Odpojit akumulátory, vypnout vysílaè.

Bezpeènostní ochrany (Multi Protection System)
Regulátor je vybaven následujícími ochranami, chránícími jak 
samotný regulátor tak i akumulátory a motor.

- Start a ochrana rozbìhu motoru. Start je možný pouze z 
minimálních otáèek. Pokud se motor nerozbìhne do 2s pøi vìtším 
výkonu, tak ochrana zruší proudové buzení do motoru.

- Tepelná ochrana. Pøi vyšších teplotách regulátoru se zaène 
pozvolna snižovat maximální možný proudový odbìr a pøi zvýšení 
k 90°C se omezí maximální výkon na polovinu. Po ochlazení se 
automaticky obnoví. Motor se zastaví pøi zvýšení teploty nad 
105°C. Nový start je možný až po nastavení páky do neutrálu 
(auto/loï) nebo minima (rychlý èlun).

- Integraèní proudová ochrana: pøi pøekroèení maximálního 
proudu vypne motor. Start je možný nastavením páky do neutrálu 
(auto/loï) nebo minima (rychlý èlun).

- Ochrana akumulátorù: zajiš�uje, že pøi dosažení nastaveného 
Uo zaène snižovat výkon (doèasné lze zrušit nastavením páky na 
minimální otáèky), v takovém pøípadì se s modelem okamžitì 
vra�te! Pøi trvalém
snížení napájení 
ochrana vypne 
regulátor (zajiš�uje 
zbytkovou energii 
pro návrat).

- Podpì�ová ochrana - zastaví buzení motoru pøi delším snížení 
napìtí akumulátoru pod 3,7V. Nový start je možný z minimálních 
otáèek (minima/neutrálu) až pøi napìtí nad 4V.

- Pøepì�ová ochrana - neumožní start motoru pøi napìtí >18V.
- Signálová ochrana - maskuje výpadek (rušení) signálu po dobu 

0,5s, pak dochází k vypnutí výkonu motoru. Výpadek je akusticky.

100%          KAPACITA  AKUMULÁTORU               0%

3,7V  (vypnutí)

U
Nastavitelné omezovací napìtíUo

Kapacita pro návrat

MD18-36-54DCR   NÁVOD K POUŽITÍ MD18-36-54DCR   NÁVOD K POUŽITÍ
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- Ochrana BEC. BEC je vybaven ochranou proti zkratu, která s 
teplotní pojistkou snižuje možnost znièení obvodu HARD BEC.

Výkonová zatížitelnost HARD BEC

Proudové zatížení je závislé na ztrátovém výkonu. Ztrátový výkon 
se zvyšuje s vyšším napìtím akumulátorù, vyšším odebíraným 
proudem serv, vìtší plochou pohyblivých míst, velikostí kladeného 
odporu proudícího vzduchu za letu, dobou a èetností pohybu serv.  
Pozor na táhla, která nìkde naráží do pevné pøekážky. V pøípadì 
pøetížení vzrùstá teplota BEC a mùže dojít k jeho vypnutí nebo 
znièení, což vede ke ztrátì ovladatelnosti modelu! Teplota 
regulátoru i BEC se také zvyšuje vyšším výkonem do motoru! 
Zajistìte dostateèné chlazení (proudícím vzduchem, chladièem).

Akustická a optická signalizace:
a) Pøipojení akumulátorù: 4 x dvoj tón, 

4x dlouhé bliknutí LED.
b) Potvrzení neutrálu po pøipojení akumulátorù. 

1 x dlouhý vysoký tón, 1 x dlouhé bliknutí LED.
c) Pøechod regulátoru do programovacího módu:

 4x vysoký tón, 4x krátké bliknutí LED.
d) Potvrzení minimální, støední a maximální výchylky páky:
    1 x vysoký tón, 1x krátké bliknutí LED.
e) Uložení vybrané hodnoty v maximální výchylce páky:
    1 x dlouhý vysoký tón, 1x dlouhé bliknutí LED.
 f) Výpadek signálu: opakující se nízký tón,

opakující se dlouhé blikání LED. 
    (zkontrolujte pøipojení k pøijímaèi, zapnutí vysílaèe)
g) Chybná šíøka øídících impulsù:

(pøíliš malé nebo velké), nebo únik z režimu 
programování z dùvodu nenastavení páky do neutrálu do 5s: 
opakující se nízký tón, opakující se dvojité blikání LED. (opravte
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výchylky páky na vysílaèi, nebo v pøípadì opaèných výchylek 
pøepojte vývody z ovládací páky.

h) Start regulátoru s vysokou teplotou (>90°C), pøepìtí (>18V), 
porucha BEC: opakující se 2x blikání LED.

i) Proudové pøetížení: rychlé blikání LED

TECHNICKÉ ÚDAJE REGULÁTORÙ

MD - oznaèení; 54 - proud 54A;  DC - stejnosmìrný, R - obousmìrný;    
S - vypínaè; 

 

Typ: MD18DCRS  MD36DCRS MD54DCRS

Rozmìry DxŠxV (mm): 30 x 23 x 7 36 x 23 x 7 43 x 27 x 8

Hmotnost s vypínaèem a vodièi:  16g  21g  32g

Napájení 4-18V, poèet èlánkù: 4-12Ni-xx, 2-4Li-Pol/Ion/Li-Fe, Pb

Trvalý proud vpøed / vzad:   18A 36A 54A

Servo kabel (mm²):   0,25 0,25 0,25

Silové kabely (mm²):   1,0               1,5 2,5

HARD BEC 5,4V:  2A 3A                3A

Typický odpor MOSFET 25°C: 2 x 3,6m 2 x 1,8m 2 x 1,2m

Max. øídící frekvence PWM: 4kHz

Minimální napìtí akumulátoru: 4V / 3,7V  (viz str.8 - ochrany)

Øízení (impulsy z RC): T=5÷30ms, t=1,5ms, ± 0,7ms

Teplota okolí: -10 až + 40 °C

Verze SW: 3.6

Ochrany: tepelná, proudová, napì�ová, signálová

Urèené prostøedí:              obytné, obchodní a lehkého prùmyslu

Ù Ù Ù

V pøípadì potíží:

1)Motor se nerozbìhne. Odpojte akumulátory. Zkontrolujte 
zapojení, pøipojení konektoru do pøijímaèe (kanál motoru, 
vìtšinou Ch2) a správnou orientaci konektoru (pozor, konektor 
lze s vìtší silou zasunout do pøijímaèe i opaènì).

- Zkontrolujte správnost kmitoètù krystalu v pøijímaèi a vysílaèi.
- Ovìøte kapacitu akumulátorù a zda je v Par.2 nastaven správný 

typ (není nutno v režimu "automat").
- Zkontrolujte, zda není vadný motor a zda je možné s ním otáèet 

(pozor na dlouhé upevòovací šrouby a neèistoty v motoru).
- Nebìží-li motor a serva pracují správnì, prohoïte konektory 

regulátoru a serva, pokud servo nereaguje na pohyb páky, není 
správný signál v kanálu pro øízení motoru. Pøepojte zpìt konektor 
serva a motoru.  Nastavte správnì kanál pro øízení na vysílaèi.

2) Motor se znaènì chvìje. Zkontrolujte pøipojení motoru a spojky 
a mechanickou tuhost spojení s modelem.

3) Motor se otáèí na opaènou stranu. Zkontrolujte, zda je vývod z 
regulátoru "M+" pøipojen na èervenì oznaèený + vývod motoru. 
Pokud motor po zapnutí 4x dvojitì a 1x dlouze pípne v maximu, 
proveïte REVERS na vysílaèi, jinak pøepojte vývody k motoru.

4) Motor je èasto vypínán: - Napájením. Zkontrolujte akumulátory 
(nabijte, nebo použijte s vyšší kapacitou mAh). V zimì klesá 
kapacita rychleji. Nastavte nižší omezovací napìtí Uo.
Zvyšte èas akcelerace motoru (delší èas akcelerace = menší 
proudové špièky pøi rozjezdu = menší zátìž akumulátorù.

- Nadproudem. Pøipojte slabší motor, snižte zátìž. Zkontrolujte 
vhodnost pøevodovky, náhonu, lehký chod ložisek a motoru.

- Pøehøátím. Nechte regulátor vychladnout, zajistìte dostateèné 
chlazení, nepøetìžujte proudovì regulátor.

5) Nedosahuji maximálního výkonu: Nastavte výchylky vysílaèe v 
maximu nejménì na 1,8ms (standard je 2ms). Uložte výchylky do 
regulátoru viz.str 4. Ujistìte se, že výkon není omezen nastavením 
par.9, 10 nebo zda nedochází k proudovému omezování. 
Zkontrolujte kapacitu akumulátorù.

6) Nelze nalézt polohu páky v neutrálu (špatnì se nastavuje): 
- Nastavením páky. Nastavte standard a lineární prùbìh páky.
- Nestabilním signálem (jednoduché AM vysílaèe a pøijímaèe). 
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Nastavte vìtší vùli neutrálu viz programování, par.7.
- Uložte výchylky vysílaèe do regulátoru.
7)Regulátor nejde naprogramovat: Zkontrolujte: správné velikosti 

výchylek (nastavte standard a lineární prùbìh), zda je napájení 
>4,51V, zda vysílaè nedává opaèné výchylky (proveïte revers), 
zda jsou elektrické a mechanické trimy a posuvníky na "normál" a 
na støedu (pokud ne, tak je nastavte).

8) Regulátor jednou za sekundu pípá: Zkontrolujte správnost 
pøipojení k pøijímaèi, správnost frekvence a je-li zapnut vysílaè.

9) Regulátor nebo serva jsou zarušena: nevhodné kontaktní 
uhlíky nebo nesprávnì odrušený motor mùže zpùsobovat rušení 
pøijímaèe, regulátoru a cukání serv. Rušení potlaèíte pøipájením 
kondenzátorù C1-C3 na vývody motoru. Rušení zpùsobené 
pøepìtím a poklesy napìtí potlaèíte pøipájením kondenzátoru C4 
(Low ESR) 330µF/25V na napájecí vývody k akumulátorùm.

Rušení také mùže vznikat: 

10) Regulátor nefunguje správnì: Zkontrolujte zapojení a 
nastavte všechny parametry znovu do regulátoru. 
Vykazuje-li regulátor závadu, vyøaïte regulátor z provozu a 
nechte jej opravit v urèeném servisu.

Rušení mùžete výraznì redukovat optoizolátorem MD-OP1 (viz. 
www.dsys.cz).

pøi pohybu nebo chvìní uvolnìných 
kovových (uhlíkových) táhel, kloubù, podpìr, nosníkù, suchými 
nebo hluènými ložisky, elektroinstalací, neèistotami v motoru, 
spoji v konektorech, palubní elektronikou, nevyváženou vrtulí atd.

POKYNY PRO PROVOZ A BEZPEÈNOSTNÍ PRAVIDLA

- Pøed použitím si peèlivì pøeètìte návod a øiïte se jeho pokyny!
- Regulátor používejte pouze k úèelu, ke kterému je urèen.
- Regulátor používejte pouze ve spojení s provìøeným, výkonovì 

vhodným motorem s pøimìøenou zátìží. 
- Nepøipojujte vìtší poèet èlánkù akumulátoru, než je povoleno a 

pøipojujte je k regulátoru tak, aby nedocházelo k nìkolika- 
násobnému pøipojení/rozpojení a aby nedošlo k pøepólování 
napájecího napìtí. Používejte nabité akumulátory (pro správné 
rozpoznání poètu èlánkù) a nedobíjejte je, pokud jsou pøipojeny k 
regulátoru. Pøipojte akumulátor až v okamžiku použití modelu a 
odpojte akumulátor od regulátoru, když model nepoužíváte. 
Regulátor nevypínejte a ani neodpojujte od akumulátoru, dokud 
se motor zcela nezastaví. 

- Pøinesete-li regulátor z chladného do teplého prostøedí, poèkejte 
20 minut než ho pøipojíte k akumulátorùm (kondenzace vody). 

- Nepøekraèujte mezní hodnoty proudù, napìtí a tepelných 
ztrátových výkonù regulátoru i motoru. Zajistìte dostateèné 
chlazení regulátoru. Nepøipojujte na motorové vývody napìtí z 
akumulátorù! Zamezte možnosti vzniku vzájemného zkratu 
jakýchkoliv vodièù. Chraòte (napøíklad papírovými kapesníky) 
pøed agresivním prostøedím, vniknutí cizích pøedmìtù, tekutin, 
støíkající vodì, pøípadnì snìhu, do regulátoru.

- Pozor! Používat jen pod dohledem dospìlé osoby! Regulátor 
uložte mimo dosah malých dìtí! Nenechávejte regulátor bez 
dozoru a pøistupujte k motoru tak, jako by se mohl kdykoliv roztoèit 
(napø. cizím vysílaèem, rušením, neopatrnou manipulací s 
vysílaèem). Regulátor se musí používat opatrnì, aby se zabránilo 
zranìní obsluhy a tøetích osob! Za chodu je motor velmi 
nebezpeèný.

- Chybná montáž, chybné zapojení, nedodržení bezpeènostních 
pravidel regulátoru mùže zpùsobit ohrožení obsluhy a mùže znièit 
regulátor (ztráta záruky!). Závada (znièení) se mùže projevit až po 
nìkolikerém pozdìjším použití regulátoru! Pøi poškození 
regulátoru mùže dojít k jeho požáru! Chraòte regulátor pøed 
nárazy a pády. Provádìjte údržbu pøipojení, zaizolování, montáže 
a chlazení regulátoru po každém použití regulátoru.

!!

Obsah kompletní dodávky:

- regulátor MDxxDCRS: 1 ks
- návod k použití: 1 ks
- smrš�ovací bužírka Æ 6mm, délky 80mm: 1 ks

Záruka: Poskytujeme záruku 24 mìsícù (na vady materiálu, 
funkèní vady, vady vzniklé pøi výrobì a montáži). Záruka se 
nevztahuje na vady zpùsobené nevhodným použitím, nesprávnou 
manipulací, zásahem do regulátoru, bìžným opotøebením, 
použitím nevhodného pøíslušenství. V pøípadì neoprávnìné 
reklamace (tj. nebude-li zjištìna oznámená závada, nebo pùjde-li o 
závadu nespadající do záruky) bude zboží vráceno a kupujícímu 
mùže být úètována úhrada vzniklých nákladù na pøepravu a práce 
testovacího technika. Vykazuje-li výrobek závadu, tak jej vyøaïte z 
provozu a zašlete k opravì do servisu (závadu peèlivì provìøte). 
Reklamace musí obsahovat: oznaèení zboží, fakturu/paragon, 
pøesný popis závady (nestaèí jen "nefunkèní"), údaje o pøipojení 
(typ motoru, akumulátoru, poèet èlánkù atd.). Výrobek bude 
testován pouze na závadu uvedenou v popisu závady.

Životní prostøedí: Šetøete životní prostøedí. V pøípadì, že výrobek 
dosloužil a chcete jej zlikvidovat, nezbavujte se výrobku spolu se 
smìsným komunálním odpadem, ale odevzdejte jej k likvidaci na 
místa k tomu urèená nebo v místech zpìtného odbìru (prodejce 
nebo výrobce).

Technickou podporu, servis a informace žádejte na:
info@dsys.cz, Tel: +420 776381508

Adresa výrobce:    Z. David, Hrušòová 12, Brno 621 00,
e-mail: dsys@dsys.cz      internet: www.dsys.cz

Æ 
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